
Afgelopen dinsdag op de club...  
 
Dinsdag 28 augustus, TI 1 
 
De leukste wedstrijdavond van het jaar? 
 
Door Felix Ophorst 
 
TI 1 werd op de site wervend geafficheerd: 'door sommigen genoemd als de leukste 
wedstrijdavond van het jaar'. Nou, schrapt u mij maar als een van die 'sommigen'. We waren 
beiden weinig geconcentreerd, wat resulteerde in onnodige (extra) downslagen, 
miscommunicatie in het tegenspel, minder handig bieden, enz.  
En zoals meestal, als je zelf niet goed speelt, zit het ook nog eens niet mee. Een scharrige 
44,5% was ons deel. Als dit echt mijn leukste avond van het bridgejaar wordt, dan meld ik 
me eind van het seizoen af (grapje). Ik zal u de ergste misgrepen besparen. 
 
Twee voorbeelden van de combinatie 'niet optimaal gedaan en het zat tegen'.  
 
Spel 12, W/NZ 
Ik zat west en opende 1♠ met AJT9x, T9xxx,  x, HV. Lijkt me toch normaal. Partner Jan 
Willem van Brakel had 18 punten: x, AVx, AHxx, AJT9x. Het bieden ging als volgt (de 
tegenpartij deed niet mee): 1♠-2♣ // 2♥-3♦* // 3♥-4SA // 5♦**-6SA 
3♦ was 4e kleur en toen JW 5-5 hoog en 1 KC hoorde, was hij niet meer te stoppen. De 
keycard moest een echte aas zijn, want er was niet onomstotelijk troef vastgesteld. Helaas 
besloot hij tot 6SA i.p.v. 6♥ (het is paren nietwaar?).  
Maar dit had twee nadelen. Ten eerste zijn er veel meer communicatieproblemen dan in 6H. 
Ten tweede kon zuid nu schoppen starten. Gegeven mijn 5-5 is 6SA m.i. een te riskante 
actie. Je kunt het dan ook alleen maar maken met ernstige hulp van de buren. Het is 
eenmaal gemaakt. 6♥ heeft tenminste spel. Het is dan ook tweemaal gemaakt en ook nog 
eens viermaal 4♥+2.  
6♥ is overigens een wankel contract. Je moet een schoppen troeven en dan kun je later 3 
schoppen wegdoen op de klaveren. Maar dan moet ♥H goed zitten of ♥B vallen. Dat laatste 
was inderdaad het geval. JW ging kansloos 2 down voor 9,5%. Stel we zitten in 6♥, dan is 1 
down het slechtst denkbare resultaat en dat levert nog bijna 30% op. Maar als je alles goed 
doet en het maakt, scoor je torenhoog.  
 
Nog zoiets: 
 
Spel 18, O/NZ 
Ik zat oost en had AHTxx, xx, AHVxxx, - 
JW had x, HTxxx, x, AVJxxx 
 
W N O Z 
- - 1♦ pas 

1♥ 1♠ 2♠ pas 
3♣ pas 4SA pas 
5♦* pas 6♦ a.p. 1 KC (opnieuw: echte aas) 
 
Weer geen optimaal biedverloop. Met 6-5 en zeer goede 16 punten was ik van plan eerst 
ruiten en dan 2x schoppen te bieden. JW noemde eerst zijn harten vijfkaart, Niet zó raar, te 
meer daar 2♣ direct al manche forcing zou zijn. Maar als hij met 2♣ begint, neemt mijn 
enthousiasme af. Bovendien kan noord zich kwetsbaar in de sandwich op tweehoogte tussen 
mancheforcing tegenstanders niet met de bieding bemoeien. Waarschijnlijk eindigen we dan 
zoals het gros van het veld in 3SA.  



Noord kon nu nog net 1♠ volgen met VB9xx, Axx, Bx, Txx. Passen en wachten op een 
heropeningsdoublet van JW leek me niet winnend. Dus eerst maar 2♠. JW moest nu wel zijn 
klaveren noemen, maar ik verwachte geen 6-5 in die twee kleuren meer, hooguit 5-5. 
Exclusion 5♣ kon ik niet bieden. Jammer, want dan hoor ik 0 KC en blijven we in 5♦. Maar er 
is geen fit vastgesteld en 5♣ is dan natuurlijk om te spelen. 3♠ heeft geen zin, de vijfkaart 
schoppen komt nooit over en JW kan geen schoppenstop hebben waarmee hij 3SA kan 
bieden. Na enig beraad besloot ik maar door te happen op weg naar slem, wetende dat ik er 
nooit achter kwam of partner harten of klaver aas heeft. En hij kon ook nog 2 azen hebben. 
Maar in het teken van de avond legde hij de meeste ongelukkige dummy op tafel. De ruiten 
liepen uiteraard niet, ♥A zat achter de ♥H en de troefsnit op ♣H werkte ook al niet. Twee 
down leverde nog 31% op, omdat 5 paren drie down gingen in andere te hoge contracten en 
er nog een aantal paren 2 down gingen in 5♦, 5♣, enz. Maar fijn voelt zo'n spel natuurlijk niet 
aan. 
 
Ik mag toch hopen dat er nog leukere avonden komen dit seizoen :>)           
 


